
 

 
Brøndby den 15. august 2022 

 
 

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 1 2022-2023 
 

Mandag den 15. august 2022 kl. 17.00 – 19.00, Microsoft Teams 
 
 
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Claus Adelgaard 
(CA), Lars Hagenau (LH), Kim Eriksen (KE) og Kristine Nyboe (KEN)  
 
Afbud: Jørn Møller Nielsen (JMN), Niels Bo Nielsen (NBN) 

 
Dagsorden 
   
 
Punkt 1 Opstartsmøder:  

Materialerne til møderne er online via e-læringsportalen. Det 

bemærkes, at der er meget, men vigtig information. Claus 

Adelgaard foreslår, at det skal være mere plug n’ play og alle 

slideshows skal være i Powerpoint. DU-formændene har brug for 

en prioritetsliste så de ved hvordan emnerne skal vægtes.  

 

Kortbane powerpointet er lagt ud med det for øje at DU 

formændene skal udvælge afsnit for at repetere reglerne for 

dommerne. De skal ikke gennemgå hele slideshowet slavisk.  

 

Thomas Rich: DU har forsøgt at kommunikere til de lokale 

DU’ere at de selv bør klippe/ klister deres eget slideshow ud fra 

det givne materiale med det formål at give ejerskab til de lokale 

kredse. Men Thomas vil skrive ud og ridse rammerne op for DU-

formændene. 

 
 
Punkt 2 Beach Touren  

Stor ros til DU repræsentant i Beach-udvalget, Henrik Mouritsen 

og Morten Døssing. Dommerne har fået stor ros på touren.  

  
 
Punkt 3 Uddannelse 2. halvår  

I skrivende stund er der 6 tilmeldte til GM1 

Dommerinstruktørkursus den 3.september. De øvrige 4 

dommerinstruktør aspiranter fra HRØ, som er relevante til dette 

kursus bliver rykket for kursustilmelding. Med dette kursus har 

alle dommerinstruktører deltaget på det obligatoriske GM1 

dommerinstruktørkursus.  



 

 
  
Punkt 4             Den nye struktur 

Thomas Rich har arrangeret et møde med proceskonsulenten, 

Tina Foged Hansen, for at belyse den særlige dommerstruktur. 

 

   
Punkt 5 Status på rekrutteringsprojekt 

Thomas Rich er i dialog med Ann Lykke Davidsen, DHF 

Kommunikationschef, men en fastlæggelse af en mødedato er 

fortsat udestående.  

 
   
Punkt 6   DU rollefordeling 
 Uddannelse:    LH / MOU 
 Opstartsmøder:   LH / CA 
 2.divisionssamling:  CA 
 Beach + diverse test: MOU 
 Spilleregler + regeltest:  JMN 
 Rekruttering:   TR / KE 
 Politisk ansvarlig:   TR 
 Rigtig, sjov håndbold:  NBN 
 
 
Punkt 7 Næste møde 
 Den 23. oktober kl. 15 i Aarhus   

 
 
Referent: KEN 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Thomas Rich 
Formand, DHF DU 
 
 
 
 
 


